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Ramesh, Madan, Susmita, Sagar and Kashiram klaar om naar school te gaan! 
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Wat doet het Kiran Fonds? 
 

 
Stichting Kiran Fonds is opgericht in 2004 en heeft als doel om kinderen van kansarme 
gezinnen in Nepal te steunen bij het volgen van goed onderwijs. Kiran betekent 
“lichtstraal”. Dit fonds moet een “lichtstraal” zijn in hun leven. 
Het Kiran Fonds ziet onderwijs als een cruciaal onderdeel van de ontwikkeling van het 
land. Onderzoeken in ontwikkelingslanden hebben aangetoond dat het investeren in 
onderwijs, training en opleiding effectiever is dan het investeren in andere sectoren. 
Het Kiran Fonds heeft de volgende projecten opgezet: 
1) Volledige Steun; kinderen wonen in een hostel, worden begeleid door een staf en 

gaan naar een goede basis/middelbare school. 
2) Korte Termijn Studiebeurs; kinderen in de laatste jaren van de middelbare school 

krijgen een studiebeurs om hun opleiding af te maken 
3) Hogere Onderwijs Studiebeurs; talentvolle studenten die hun middelbare school 

succesvol hebben afgerond, krijgen een studiebeurs om een vervolgopleiding te 
volgen  
 

Het Kiran Fonds ondersteunt sinds een aantal jaren projecten die bijdragen aan goed 
onderwijs, zoals het opzetten van Montessori. Alle deze projecten verbeteren de 
kansen van arme kinderen en die van hun naaste familie voor de toekomst. Uiteindelijk 
zal dit leiden tot een betere ontwikkeling van de gemeenschap en van het land.  
Betrokkenen in Nepal zijn de lokale moedergroepen, gemeente afgevaardigden en een 
lokale staf van het Kiran Fonds. We hebben ook een lokale NGO en bestuur sinds 
2015. Het Kiran Fonds werkt in Nederland uitsluitend met vrijwilligers en daardoor 
wordt maximaal resultaat gehaald uit sponsorgelden. Het Kiran Fonds is een stichting 
die is aangemeld bij de Kamer van Koophandel in Arnhem. Voor meer informatie 
verwijzen we u naar de website: www.kiranfonds.nl en u kunt ons volgen op 
Facebook Kiran Fund. Voor vragen kunt u een email sturen naar info@kiranfonds.nl. 
Stortingen kunt u doen op rekening nummer NL65 RABO 010.90.78.780. 

 
Noot: het jaarverslag sturen we altijd in april uit, omdat rond die tijd het nieuwe 
schooljaar in Nepal begint. 
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Beste vrienden van het Kiran Fonds, namasté! 
 

 

Hierbij het jaarverslag van 2019. Ook dit jaar geven we weer een overzicht van alle 
projecten in Nepal en onze activiteiten in Nederland. Natuurlijk kunnen we dit niet doen 
zonder u als sponsoren en daarvoor willen we u bedanken. Door uw steun konden we 
ook in 2019 weer meer dan 100 kinderen en studenten helpen met het volgen van goed 
onderwijs die hen een betere kans geeft op een gelukkige en succesvolle toekomst! 

 
NEPAL 

Shanti Villa hostel in Yampa-phant 
De kinderen doen het allemaal zeer goed op het hostel. Hieronder een foto met de 
oudste FSP kinderen Kashiram, Sagar, Ramesh en Madan die Binod, een oud FSP 
student die inmiddels assistent veearts is, helpen met de bouw van een schuur voor de 
dieren. Deze vier stoere boys kregen een nieuwe volleybal outfit voor school. 
 

  
Kashiram, één van de leerlingen, maakt zijn huiswerk. Samen het spel Uno spelen. 
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Dit jaar verwelkomden we een nieuwe “Mommy” in het hostel Shova Gurung en haar 
dochter Pramisha Gurung, die geselecteerd is voor het FSP programma (links).  
En we hebben een nieuwe leraar, Nar Bahadur Thapa, aangesteld (rechts). Hij komt 
elke ochtend naar het hostel om de kinderen te begeleiden met hun huiswerk. 

  
Bestuur in Nepal 

Het loopt steeds beter met het bestuur in Nepal. Het bestuur 
vergadert regelmatig en doet verslag van de onderwerpen 
en actiepunten. We hebben ze dit jaar voor het eerst een 
vast budget gegeven. De uitgaven moeten nog steeds 
verantwoord worden, maar ze worden nu gestimuleerd 
beslissingen te nemen over waar te investeren, bezuinigen 
of geld in te zamelen. Geld inzamelen gebeurt lokaal via de 
studenten groep of door het stimuleren van de terugbetaling 
van de studenten die ondertussen een baan hebben. Het 
bestuur heeft de opdracht zeer goed volbracht en is binnen 
het afgesproken budget gebleven afgelopen jaar.  

Er is ook een nieuw bestuurslid bijgekomen, oud-STS student Hasila Gurung (boven). 
Ze is inmiddels lerares en door haar achtergrond als 
oud-student kan ze een goede bijdrage leveren. 

We hebben dit jaar ook diverse gesprekken gehad met 
het bestuur over de lange termijn. Komend jaar willen we 
samen een plan maken waarbij we het lokale team nog 
meer kunnen verzelfstandigen met het oog op de 
toekomst. 

Helaas hadden we ook erg slecht nieuws te verwerken. 
De moeder van Santoshi (hostel manager), Gaumaya 
Gurung, overleed afgelopen jaar. Gaumaya (rechts) 
heeft vanaf de oprichting van  het Kiran Fonds in 2004 
als bestuurslid gediend en hielp met de financien. Sumiti 
Gurung neemt haar rol als secretaris over in het bestuur. 
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Hieronder een impressie van een vergadering in Pokhara van leden van het 
Nederlandse bestuur, het bestuur in Nepal en de oud-studenten commissie. 

 
 

 



 

6 

 

 

 

 

SEE (= afkorting Middelbare school diploma in Nepalees) 

Dit jaar hebben 3 kanjers weer hun middelbare school succesvol afgerond. Dat zijn 
Dipesh, Yamuna en Roshan. Gefeliciteerd met jullie SEE diploma!   

 

 
Terugbetaling 

Het aantal studenten wat afgestudeerd is en dat begonnen is met het terug betalen van 
de studie beurs neemt gestaag toe. We hebben daarvoor een aparte rekening opgezet 
zodat we dit goed bij kunnen houden.  

Steun Oud-studenten 

Onze oud-studenten spelen een belangrijke rol binnen het Kiran Fonds: 

- Gakul (arts, chirurg) is algemeen adviseur voor de stichting in Nepal. 

- Prakash (IT opleiding) komt maandelijks naar het hostel om de kinderen te helpen 
met computerles. 

- Binod (assistent veearts) komt maandelijks om de kinderen te trainen in omgang 
met dieren en tegelijkertijd de dieren op het hostel te controleren. 

- Juna werkt op het hostel in de Montessori school. Ze heeft dit jaar een Montessori 
leraren opleiding gedaan. Daarnaast begeleidt ze dagelijks de kinderen met 
huiswerk. 

- Sharmila werkt als Montessori lerares in Mauja. 

Voor de studenten die een baantje hebben is dit ook een mooie manier om een deel 
van hun studieschuld terug te betalen. Sinds enkele jaren is er ook een oud-studenten 
commissie die zich inzet voor de terugbetaling van het studiebeurzen en die de 
communicatie onderling en met het lokale bestuur onderhoudt. 
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Gemeenschapsruimte in Mauja 

Sinds dit jaar hebben we een ontmoetingsplek voor het Kiran Fonds in Mauja. Het is 
een gemeenschapsruimte waar de STS studenten en moedergroepen samen kunnen 
komen voor activiteiten en besprekingen. Hiervoor hebben we een huis van Annemarie 
(bestuurslid in Nederland) opgeknapt om te gebruiken als kantoor en vergaderruimte. 

Bestuurslid Jeroen inspecteert hieronder het schilderwerkJ. 

     
 

Montessori klassen in Mauja 

Op verzoek van Sharmila, één van onze oud-studenten die Montessori lerares is, zijn 
we begonnen geld in te zamelen voor het opzetten van een aantal Montessori klassen 
in Mauja. Hiervoor zijn we bezig een sponsorverzoek in te dienen bij Wilde Ganzen. 
Onze ervaring leert dat de kinderen die Montessori onderwijs hebben gehad van jongs 
af aan, het beter doen in de hogere klassen. 
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Vrijwilligers: 

Er kwamen dit jaar veel vrijwilligers naar het hostel. Lianne en Evelyne kwamen in de 
zomer en Christina in de herfst. Ze hielpen op de Montessori school met creatieve 
klassen en leuke activiteiten met de kinderen. Ook hebben ze allerlei mooie knutsel 
spullen meegebracht en geld ingezameld voor een nieuwe TV (om de Engelse taal 
beter te begrijpen!). 
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Bezoek uit Nederland 

Het afgelopen jaar hebben vele bestuursleden uit Nederland een bezoek gebracht aan 
het hostel en Mauja. Yvonne is er 5 weken geweest om haar ervaring als docent op de 
middelbare school te delen met de leraren van de Manaslu Boarding School. Rond 
dezelfde tijd kwamen ook Ellen en Jeroen met Edward en Melika. Ze hebben veel tijd 
besteedt aan spelen met de kinderen en o.a. leesboeken gekocht voor de ‘bibiotheek’ 
in het hostel (naast de TV is lezen ook belangrijk!) en op de Manaslu Boarding School.  
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Ellen, Jeroen met Christina en STS studenten in Yampa en Arunkhola (foto links) en 
met Edward en Melika (foto rechts).   

  
Henk en Annemarie zijn met hun gezinnen op bezoek geweest in december. 
Hieronder maken ze samen momo’s en doen ze spelletjes met de kinderen. 
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Volledige Steun Project (Full Support Program, FSP):  

• Er is door onze lokale staf, in samenwerking met de moedergroepen, 1 nieuw kindje 
geselecteerd en in het hostel opgenomen. Dit is de dochter van de Mommy Shova. 

• Op het hostel zijn momenteel 4 Montessori klassen met een totaal van 40 kinderen. 
Hiervan worden 6 kinderen gesteund door het Kiran Fonds, overige kinderen komen 
van ouders uit de directe omgeving en betalen een eigen bijdrage. Dit laatste is een 
goede inkomstenbron voor het hostel. 

Hieronder nog een impressie van activiteiten op het hostel op de vrije zaterdag! 
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Korte Termijn Studiebeurs (Short Term Scholarship, STS): 

• In totaal zijn er nu 43 studenten; 30 in Mauja, 10 in YampaPhant en 3 in Arunkhola, 
die gesteund worden met een Korte Termijn Studiebeurs.  

• We gaan komend jaar stoppen met het ondersteunen van de studenten in Arunkhola 
omdat er helaas niet voldoende begeleiding is. 

• Onze coördinatoren zijn: Om Kumari (Mauja), Bishal Thapa (Yampa), Ram Prasad 
Kafle (Arunkhola). 

• Alle kinderen met deze studiebeurs zijn dit jaar overgegaan naar de volgende klas of 
hebben hun eindexamen gehaald.  

• Hieronder foto’s van studenten in Mauja met onze co-ordinator Om Kumari (links) en 
Sharmilla tijdens een traditioneel dansfestival (rechts). 

   

  
Diverse voormalige studenten hebben hun lening terugbetaald en daarvoor hebben ze 
allemaal een certificaat ontvangen. Over het algemeen loopt de terugbetaling langzaam 
maar gestaag. 
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Hoger Onderwijs Studiebeurs (Higher Education Scholarship, HES): 

 
De volgende studenten worden momenteel gesteund met een Hoger Onderwijs 
Studiebeurs. Daarbij betekent +12 een verlenging van het middelbare onderwijs: 

• Sanam; tandarts 

• Ritu; +12 science & gezondheidszorg 

• Srijana; +12 science & landbouw 

• Asmita; + 12 science & gezondheidszorg 

• Dipesh; +12 lerarenopleiding 
• Yamuna; +12 science 
 

Er zijn 4 studenten afgestudeerd dit jaar; Juna en Shristi aan het begin en Srijana en 
Ritu aan het einde van 2019.	GEFELICITEERD, we zijn super trots op jullie! 
Oud-studenten die een baan hebben en hun studielening terugbetalen via hun salaris 
zijn: Gakul, Prakash, Sharmila en Juna.  

Alle terugbetalingen gaan naar een aparte rekening. Hierop komt ook de maandelijkse 
bijdrage van ouders/familie (elke student wordt ook voor een bepaal percentage 
financieel gesteund door ouders of familie). 

Sinds de oprichting van de oud-studenten commissie zamelen zij ook geld in als een 
bijdrage voor de activiteiten van het Kiran Fonds in Nepal.  

Hieronder zie je Saraswati Nepali één van onze oud-STS studentes. Ze heeft een 
handicap aan haar arm vanwege verbranding. Dankzij oud-student Dr. Gakul Bhatta,  
in samenwerking met e-Nable Nepal en Bishal Thapa, heeft ze een kunsthand 
gekregen. Ze is hier heel erg blij mee. 
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NEDERLAND 

Elk jaar houden wij een Informatie bijeenkomst in de school ‘Op den Akker” in 
Haaksbergen. Ook dit jaar werd de bijeenkomst weer goed bezocht en waren er 
diverse presentaties. Gakul, onze oud-student die werkzaam is als chirurg in Jumla, 
belde in en hield een presentatie via skype (foto links). 

Ellen en Jeroen hebben een presentatie gehouden op de Bonifatius school in 
Enschede (foto rechts). 

  
We hebben deelgenomen aan de bijeenkomst van de Nederlandse Federatie Nepal 
(NFN), een overkoepelende organisatie voor stichtingen die werkzaam zijn in Nepal. 
Veel organisaties waren onder de indruk van ons systeem t.a.v. terugbetaling en de 
groeiende empowerment die we geven aan het Nepalese bestuur/oud-studenten. 
Daarnaast hebben Ellen en Gakul input gegeven voor de presentatie van Marieke 
van Meel (NFN) ten aanzien van gezondheidzorg. Ellen heeft daarbij de 
ambassadeur van Nepal ontmoet.  
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De zaterdag voetbalvrienden van HSC speelden hun 100ste wedstrijd en hebben een 
donatie gedaan. Fantastische aktie heren, jullie geld wordt goed besteed en 
gewaardeerd door de kinderen in Nepal! 

 
Ook dit jaar zijn er weer een aantal prachtige truien gebreid door mevrouw Slotman. 
Een mooie donatie waar de kinderen erg blij mee zijn. 
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Financiële stand van zaken in 2019 
  

  
Het eindsaldo in 2018 op de bank was € 41.272 en in 2019 is € 42.569,- ingezameld 
van individuele sponsoren en akties (scholen, sportvereniging e.d.). 99% van alle 
inkomsten gaan rechtstreeks naar Nepal, 1% is overhead (bank, website, KvK etc.). 
We hebben een vrij grote buffer om bij tegenvallende giften in een bepaald jaar de 
kinderen tenminste nog een jaar te kunnen ondersteunen. 
 
Dit jaar hebben we voor het eerst het bestuur in Nepal een vast budget gegeven van 
€ 40.000,- Op basis van rekeningen is dit bedrag gedurende het jaar naar Nepal 
overgeboekt. Ze hebben zich keurig binnen het budget gehouden met minder 
uitgaven dan voorgaande jaren o.a. door in bulk in te kopen en dit op te slaan.  
Daarnaast is er nu ongeveer 1.2 miljoen roepies (€ 9.000,-) binnengekomen door 
terugbetaling van de leningen door oud-studenten. Dit is goed nieuws voor de 
groeiende verantwoordelijkheden van het lokale Nepal bestuur en de toekomst voor 
het Kiran Fonds! Dit geld wordt opnieuw gebruikt om arme kinderen naar scholen te 
laten gaan of te laten studeren voor een betere toekomst. 

     

 
Hierboven de verdelingspercentage per kostenpost en project in Nepal. 

Totaal op bank 
eind 2018,   
€ 41.272  

49%Individuele 
sponsoren,   
€ 29.466   

35%

Sponsor akties,  
€ 13.103  

16%

Inkomsten Nederland

FSP,  
Rs2.648.341 

60%Salaris 
personeel,   
Rs 527.257  

12%

STS,   
Rs 304.800 

 7%

HES,   
Rs 585.150  

13%

Overige,   
Rs 281.380,00 

6%

Training,   
Rs 72.800 

2%
Uitgaven Nepal
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Kinderen en studenten gesteund door het Kiran Fonds 
Hieronder een grafiek die de trend laat zien van het aantal kinderen dat sinds 2004 
worden gesteund per programma dankzij de giften van de sponsoren. 
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Plannen 2020 
 
 

Voor 2020 hebben we de volgende doelstellingen:  
 
Nepal 

• Verdere ontwikkeling van het NGO bestuur in Nepal door o.a. verantwoordelijk voor 
budget, geldinzameling en een lange termijn toekomst plan maken. 

• Opzetten Montessori klassen in Mauja. 

 
Nederland 

• Sponsorgeld binnenhalen met acties op scholen, clubs e.d. 

• NGO Nepal bestuur begeleiden en resultaten volgen van overleg en acties.  

• Communicatie met sponsoren d.m.v. Facebook, jaarverslag, website, jaarlijkse 
bijeenkomst en nieuwsbrieven.  

 

We houden jullie graag op de hoogte via Kiran Fonds Facebook, website en Instagram.  
Ga naar Facebook, zoek op Kiran Fonds en volg ons! 
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BEDANKT! 

 
 
 Hierbij willen we alle mensen bedanken voor hun bijdrage. Met name: 

 
In Nederland: 

• PCBD Op Den Akker 
• Edward, Melika, Lianne, Evelien en Christina voor het bezoek 
• Mevrouw Slotman 
• Sangita Khadka  
• Bonifatius school in Enschede 
• Zaadterdag team HSC’21  
• ALLE INDIVIDUELE SPONSOREN BEDANKT!! 

 
In Nepal: 
Jum Gurung (oprichter, adviseur), Santoshi Gurung (hostel manager, bestuurslid NGO), 
Om Kumari Gurung (scholarship manager Mauja, bestuurslide NGO), Sumiti Gurung 
(secretaris NGO), Hasila Gurung (bestuurslid NGO), Maya Nepali (kok), Shova Gurung 
(mommy), Juna (lerares Montessori), Ram Prasad Kafle (coördinator STS in Arunkhola), 
Hari Prasad Gurung (voorzitter NGO), Gauy Maya Gurung (penningmeester NGO), 
Khasmiri Gurung, Binod Chhettri (bestuursleden NGO), Hari Chandra Adhikari (hoofd 
Manaslu school), Prakash Sunar (bestuurslid NGO, leraar ICT hostel), Bishal Thapa 
(STS coordinator in Yampa), Manita Thapa (schoonmaakster), Ram Prasad Bhatta 
(adviseur), Gakul Bhatta (adviseur) en alle leden van de oud-studenten commissie. 

 
                 Namasté, 
                 Het Bestuur: Ellen, Annemarie, Mirjam, Yvonne, Jeroen, Hans, Purnima en Henk 

 

 


